נספח שינויים אופציונליים להסכם יצרן יבואן
להסכם מיום __________
להלן רשימת השינויים להסכם למתן שירותים שנחתם בין אקומיוניטי – תאגיד חברתי למחזור
פסולת אלקטרונית בע"מ ,מס' חברה  ,51-490750-0מרחוב אימבר  ,7אזור התעשייה קרית
אריה ,פתח תקווה )להלן" :אקומיוניטי"( לבין ___________________________,
מס'

חברה

_______________,

מרחוב

____________________________________) ,להלן" :מקבל השירותים"( מיום
_____ לחודש _____ בשנת ______ )להלן" :ההסכם המקורי"(.
.1

סעיף  1להסכם המקורי )"הגדרות"( יבוטל ויועבר לנספח ב' להסכם – נספח הגדרות.

.2

סעיף  2להסכם המקורי )"מבוא ,נספחים ופרשנות"( ייקרא "מבוא והגדרות".

.3

סעיף  4.3להסכם המקורי )בנוסח להלן( יימחק:
"מוסכם כי על אף שהסכם זה נחתם במהלך שנה קלנדארית ,תנקוט אקומיוניטי במירב
המאמצים כך שמקבל השירותים יעמוד בהתחייבויותיו לשנת ."2014

.4

סעיף  5.1להסכם המקורי יוחלף בנוסח הבא:
"הוא ימלא דיווח ראשוני ויעבירו לאקומיוניטי תוך  30יום ממועד חתימת הסכם זה .בדיווח
הראשוני יפרט מקבל השירותים את סוג ומשקל המוצרים אותם הוא מכר מתחילת השנה
הקלנדרית ,שקדמה למועד חתימת הסכם זה ועד למועד חתימתו .אין בכך כדי להוות כל
התחייבות או מצג של מקבל השירותים ביחס לסוג ו/או להיקף של ייצור ו/או ייבוא ו/או מכירה
של ציוד חשמלי ו/או סוללות ומצברים לאחר מועד חתימת הסכם זה".

.5

בסעיף  5.3להסכם המקורי יוחלף המשפט "ואשר נוסחה העדכני מצורף כנספח ג' להסכם זה"
במילים "ותועבר למקבל השירותים".

.6

בסעיף  6.2.2.1להסכם המקורי יימחק המשפט )בנוסח להלן(:
"על אף האמור בריש ס"ק זה ,מוסכם כי ביחס לשנת  ,2014החשבונית הראשונה שתונפק
למקבל השירותים תישא את התאריך  1.3ובה יחויב מקבל השירותים בתשלום בגין הציוד
והסוללות שצפויים להימכר על ידי מקבל השירותים בחודש מרס בלבד".

.7

בסעיף  6.2.2.2להסכם המקורי יוחלף המשפט "בנספח ב' ו/או הדו"ח החצי שנתי העדכני
ביותר המתייחס לרבעון מקביל כאמור לעיל ואשר הוגש על ידי מקבל השירותים" בנוסח הבא:
"בדו"ח השנתי האחרון שהגיש או בדיווח הראשוני )ככל שמקבל השירותים טרם הגיש דיווח
שנתי(".
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.8

בסעיף  6.2.2.3להסכם המקורי לאחר המילים "הוראות סעיף זה בכל הנוגע להתחשבנות ,יחולו"
יתווספו המילים "בשינויים המתחייבים";
כן ,יוחלפו המילים "כאמור בסעיף  9.1להלן" במילים "כאמור בסעיף  8.2להלן".

.9

בסעיף  6.2.5להסכם המקורי יימחקו המילים הבאות:
"המפורטים בנספח ד' להסכם זה".

.10

בסעיף  6.2.6להסכם המקורי יימחק המשפט )בנוסח להלן(:
"בנוסף ,אקומיוניטי מתחייבת כי כל העלאה בדמי הטיפול במהלך שנת  2014תחייב אישור של
אחד מהדירקטורים שיאושרו על ידי אסיפת היצרנים והיבואנים בהתאם להוראות סעיף )23ה(
לחוק".

.11

בסעיף  6.2.7להסכם המקורי יימחק המשפט "תחליף את הטבלה המופיעה בנספח ד' להסכם זה
ותהפוך" ובמקומו תבוא המילה "תהפוך";
בהמשך הסעיף ,יוחלפו המילים "בנספח ד' להסכם זה" במילים "בטבלת דמי הטיפול".

.12

סעיף  6.4.1להסכם המקורי )בנוסח להלן( יימחק:
"סעיף  6.4זה על תתי סעיפיו יחול אך ורק על מקבל שירותים שיחתום על הסכם זה מיום
."1.1.2015

.13

בסעיף  10.2.1להסכם המקורי יוחלפו המילים " 5.3לעיל" במילים " .4.4לעיל";
בסעיף  10.2.2להסכם המקורי יימחקו המילים ")ובכפוף לסעיף ."(6.4.1

.14

סעיף  11.7להסכם המקורי יתוקן ויחול בנוסח הבא:
"כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה .כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו על פי
או בקשר להסכם זה תשלח בדואר רשום או תימסר ביד או תשלח בדואר אלקטרוני .הודעה
שנמסרה ביד בכתובת הנמען תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום המסירה בפועל בתנאי שהינו יום
עסקים .הודעה שנשלחה בדואר אלקטרוני תחשב כמי שהגיעה לנמען ביום השליחה בפועל,
בתנאי שהינו יום עסקים ושבידי השולח ראיה בדבר המשלוח .הודעה שנשלחה בדואר רשום
תחשב כמי שהגיעה לנמען תוך  7ימי עסקים לאחר יום משלוחה".

.15

בפרק ההגדרות בהסכם המקורי ההגדרה "תקופת ההסכם" )בנוסח להלן( תימחק:
" "תקופת ההסכם" – כהגדרת מונח זה בסעיף  9.1להלן".

.16

1

כל דרישה ו/או הודעה בהסכם המקורי של מי מהצדדים תועבר לצד שכנגד בכתב .

 1הערה זו מחליפה את כל המקומות בהסכם בהם נתבקשה אקומיוניטי כי הודעות ודרישות מטעמה
למקבל השירותים ייעשו בכתב.
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.17

יתר הוראות ההסכם שלא שונו במפורש בנספח שינויים זה יוותרו ללא שינוי.

.18

חתימת אקומיוניטי ומקבל השירותים על נספח זה מהווה קבלה של כל השינויים אשר פורטו
לעיל ,ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות נספח שינויים זה ,יגברו הוראות
נספח השינויים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________
______________________
מקבל השירותים

אקומיוניטי

באמצעות__________________:

באמצעות____________________ :
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